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c

مُقَدِّمَة

ގޮތުގައި ކީރިތި ޤުރުއާނަކީ އެންމެޝައްކެއްނެތް 

މެދުވެރި ކުރައްވާ  . ޖިބްރީލް މާތް ފޮތެވެ މަތިވެރި އެންމެ

ގެ މައްޗަށް ޢަރަބި ބަހުން ބާވައިލެއްވުނު، 

 ކަލާމްފުޅެވެ. ގެهللا 

ފޮތް ކިޔެވުމާއި އޭގައިވާ އެއްޗެއް  މަތިވެރި އެ 

ކުރުން ވަނީ އިސްލާމްދީނުގައި ޝަރުޢު ނެގަނެ އެއާއި އެއްގޮތަށް ޢަމަލުދެ

މުސްލިމުންގެ ކަންކަން ކުރެވިގެންނެވެ. ހަމަކަށަވަރުންވެސް 

އިޞްލާޙުވާހުށީ އެފޮތަށް ތަބާވެގެންނެވެ. އެފޮތުގެ އެންމެ އާޔަތެއް 

ކިޔަވައިފި މީހަކަށް ގުނަގުނައަށް ޘަވާބު ލިބިގެންވެއެވެ. އަދި 

ކިއެއްތޯއެވެ! އެފޮތުން ކިޔެވޭ ކޮންމެ އަކުރަކަށް ދިހަ ހެޔޮކަމެވެ. މާތް 

ވަތެވެ. އެކަލާނގެ ށްދެއްވި ފަރާތަކަށް އިތުރު ކޮއިރާދަ ކުރެއްهللا 

ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ڇކުރެއްވިއެވެ: ވަޙީ

ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  
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ڇی   ی  ی  یجئ  حئ     مئ  ىئ  يئ

 އަދި ނަމާދު ،ފޮތް ކިޔަވައި ގެهللا ހަމަށަވަރުން" މާނައީ: 

ތިމަންރަސްކަލާނގެ އެއުރެންނަށް ދެއްވި ތަކެތިން ސިއްރާއި  ،ކޮށްޤާއިމް

ގެއްލުން ނުވާނެ ވިޔަފާރިޔަކަށް އެދޭ  ،ފާޅުގައި ހޭދަކޮށްއުޅޭ މީހުންނީ

އެކަލާނގެ އެއުރެންނަށް އެއުރެންގެ ދަރުމަ ހަމަޔަށް  (އެއީ) ބަޔެކެވެ.

 ވަންތަކަމުން އެއުރެންނަށް އިތުރުލުފަޟް ދެއްވައި އަދި އެކަލާނގެ

ކޮށްދެއްވުމަށްޓަކައެވެ. ހަމަކަށަވަރުން އެކަލާނގެއީ ގިނަގިނައިން 

 އަޅުތަކުންގެ ޢަމަލުތައް ޤަބޫލުކުރައްވާ ގިނަގިނައިން ،ފާފަފުއްސަވާ

 "ރަސްކަލާނގެއެވެ.

ރިސާލަތެއްގެ އެންމެހާ ބާވައިލެއްވި هللا ދެންފަހެ މާތް  

އެފޮތުގެ  އެވެ.ދެއްވާފަ ކަންމަތިވެރި ވަނީ ރިތި ޤުރުއާނަށްކީ ،މައްޗަށް

ކޮންމެ ސޫރަތަކީ އަދި ކޮންމެ އާޔަތަކީ މާތްކަމާއި މަތިވެރިކަން 

ސޫރަތްތަކާއި އާޔަތްތަކެއްކަމުގައި ވަނީ ލެއްވިފައެވެ.  ލިބިފައިވާ

އެހެން  ކީކީރިތި ޤުރުއާނުގެ ބައެއް ސޫރަތްތަކައެހެނެއްކަމަކު 

. އަދި ސޫރަތްތަކެކެވެ ވާގެންސޫރަތްތަކުގެ މައްޗަށް ޚާއްޞަކަން ލިބި

 ލިބިގެންވާ މެއްޚާއްޞަކަ ގެ މައްޗަށްއެހެން އާޔަތްތަކު ކީތަކައާޔަތްބައެއް 

މިޘާލެއްގެ ގޮތުން ބަލާނަމަ، ނަމާދުގައި ފާތިޙާ ސޫރަތް  .އާޔަތްތަކެކެވެ

ނުކިޔަވައިފިނަމަ، އެނަމާދުގެ އެއްވެސް ރަކުޢަތެއް ޞައްޙަނުވެއެވެ. އެއީ 

މައްޗަށް ފާތިޙާ ސޫރަތަށް ލިބިފައިވާ  އެހެނިހެން ސޫރަތްތަކުގެ

 މާތްކަމެކެވެ.
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ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ މާތްކަމުގެ ވާހަކަ ދެކެވޭއިރު،  

ބަލިކަށި ދަލީލުތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ ސޫރަތްތަކުގެ 

 މިފަދަ ބާޠިލު މާތްކަމުގެ ވާހަކައިން ވާހަކަ ދެކެވެނީ މަދަކުންނޫނެވެ.

ކަންކަމުން މީސްތަކުން ހޭލައްވާލައި، އަދި ޙައްޤު ބަޔާންކޮށްދިނުމީ 

މެދު ވީހިނދު، ޤުރުއާނުގެ ސޫރަތްތަކާވާޖިބުކަމެއް ކަމުގައި 

 ބަލިކަށިއެބަހީ: ޞައްޙަ ރިވާޔަތްތަކާއި ޟަޢީފް ) ބައެއް ވާރިދުވެފައިވާ

ށް ފޮތެއް ލިޔުމަ ފަދައިން  ( ރިވާޔަތްތައް ވަކިވާނޭނުވަތަ ޞައްޙަނޫން

 ކުރީމެވެ.ޤަޞްދު 

އަޅުގަނޑުގެ މިލިޔުމުގައި އެންމެބޮޑު އިސްކަމެއް ދީފައި  

ފަޟީލަތުއްޝައިޚް މިޤަރުނުގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް މުޙައްދިޘް، މިވަނީ 

ޙްޤީޤް ކުރައްވާފައިވާ މިމަޢުޟޫގައި ތަ ނާޞިރުއްދީނުލް އަލްބާނީ 

ދަރަޖަ ވަކިވާނޭ  އޭގެ ،ޙަދީޘްތަކުގެ ތެރެއިން ކޮންމެވެސް މިންވަރެއް

 ނެސްދިނުމަށެވެ.ން އެޙަދީޘްތަކުގެ މާނައާ އެކު ގެފަދައިން، ދިވެހި ބަހު

މަސައްކަތުގައި މިއަޅުގަނޑުގެ  هللاމާތް ދުޢާއަކީ 

 ބަރަކާތްލައްވާ މިކަމުން އިސްލާމީ އުންމަތަށް މަންފާ ލިބިގެން ދިޔުމެވެ.

- -
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الَفاِتَحة  سُوْرَةُ   

ބައެއް ޞައްޙަ  މާތްކަމާ ބެހޭގޮތުން އައިސްފައިވާފާތިޙާ ސޫރަތުގެ 
 ރިވާޔަތްތައް 

1 . 

 

 

 އަރިހުންގެ   ޢައްބާސް  ންބިهللا ޢަބްދު މާނައީ:

 އަރިހުގައި ގެ     ނަބިއްޔާ" ރިވާވެގެން ވެއެވެ.

 އަޑެއް މަތިން އިންނަވަނިކޮށް އިށީނދެވަޑައިގެން   ޖިބްރީލު

 އުފުއްލަވައި ބޯފުޅު ނުގެފާޖިބްރީލު އެހިނދު ނެވެ.ވަޑައިގެންނެވިއިވި

 ބައްލަވާލެއްވިއެވެ.
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 މިއަދުމެނުވީ ދޮރެކެވެ. ހުޅުވުނު އުޑުން މިއަދު މިއީ' ވިދާޅުވިއެވެ: ފަހެ

 'ނުވެއެވެ. ހުޅުވިފައި މިދޮރު ދުވަހަކުވެސް މީގެކުރިން

 ބައިވަޑައިގެންފިއެވެ.ފައި މަލާއިކަތަކު އެދޮރުން ދެންފަހެ

 ފައިބައިވަޑައިގަތް ބިމަށް މިއީ' ވިދާޅުވިއެވެ: ގެފާނު()ޖިބްރީލު

 ބިމަށް އެބޭކަލަކު ދުވަހަކުވެސް މީގެކުރިން މިއަދުމެނުވީ މަލާއިކަތެކެވެ.

 'ނުވެއެވެ. ފައިބައިވަޑައިގެންފައެއް

   هللاރަސޫލު އަދި ދާޅުވިއެވެ.ވި ސަލާމް އެމަލާއިކަތާ ފަހެ

 ދެނޫރެއްގެ ދެއްވިފައިވާ ކަލޭގެފާނަށް' ދެންނެވިއެވެ: އަށް  

 ތިމަންކަލޭގެފާނު ޚަބަރު އުފާވެރިކަމުގެ ކަލޭގެފާނަށް ވާހަކައިން

 ދެނޫރު އެ ނަބީބޭކަލަކަށް އެއްވެސް ކުރިން، ކަލޭގެފާނުގެ ދެއްވަމެވެ.

 ސޫރަތުގެ ބަޤަރާ އަދި ވެ.ސޫރަތެ ފާތިޙާ )އެއީ( ނުވެއެވެ. ދެއްވިގެން

 ބަޔާންކުރެވިފައިވާ އާޔަތްތަކުގައި އެ ކަލޭގެފާނަށް އާޔަތްތަކެވެ. ނިމޭ

 ކިޔަވާ ކަލޭގެފާނު އާޔަތެއް އެދެތަނުން ގޮތަކަށް ނުދެއްވޭ ކަންތައްތައް

 "ވިދާޅުނުވެތެވެ.
 

2 .
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ڇپ  پ  پ  پڀڇ 

ڇڀ  ڀ  ڀڇ

ڇٺ  ٺ    ٺ  ٺڇ

ڇٿ  ٿ  ٿ  ٿ ٹڇ 

ٹ ٹ ٹ  ڤ  ڤ ڤ ڤ ڦ  ڦ  ڦ ڦ ڇ

 ڇڄ ڄ ڄ

 

 ވެއެވެ. ރިވާވެގެން އަރިހުން ގެ   ހުރައިރާ އަބޫ މާނައީ:

 ޙަދީޘް     هللاރަސޫލު .ވިދާޅުވިއެވެ އެކަލޭގެފާނު

 ވަޙީ هللا "މާތް .އަޑުއެއްސެވީމެވެ ތިމަންކަލޭގެފާނު ކުރައްވަނިކޮށް

 ނަމާދުގައި ދެމެދު، އަޅާއާ ގެهللاތިމަން އާއި هللاތިމަން' .ކުރެއްވިއެވެ

 އެދުނު އޭނާ އަޅާއަށް ގެهللاތިމަން ބެއްސެވީމެވެ. ކިޔެވުން ކިޔަވާ

 ދެބައިކުޅަ 'ފަހެ .ވެއެވެ ރިވާޔަތެއްގައި އެހެން އަދި- 'ވެއެވެ. ދުމެއްއެ

 އަޅާ ގެهللا ތިމަން އެއްބައި ދެބައިކުޅަ އަދި އަށެވެ. هللا ތިމަން އެއްބައި

 -އަށެވެ.'
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 ވަޙީ ތަޢާލާ هللا ކިޔާހިނދު ڇپ  پ  پ  پڀڇ  އަޅާ ގެهللا

 ޙަމްދު އިލާހަށް ތިމަން އަޅާ ގެއިލާހު ތިމަން' .ކުރައްވައެވެ

 'ދަންނަވައިފިއެވެ.

 ވަޙީ ތަޢާލާ هللا ހިނދު ކިޔާ ڇڀ  ڀ  ڀڇ އެއަޅާ އަދި

 ޘަނާ އިލާހަށް ތިމަން އަޅާ އިލާހުގެ ތިމަން' .ކުރައްވައެވެ

 'ދަންނަވައިފިއެވެ.

 .ކުރައްވައެވެ ވަޙީ ތަޢާލާ هللا ކިޔާހިނދު ڇٺ  ٺ    ٺ  ٺڇ ފަހެ

 'މަތިވެރިކޮށްފިއެވެ. އިލާހު ތިމަން އަޅާ އިލާހުގެ ތިމަން'

 .ކުރައްވައެވެ ވަޙީ ކިޔާހިނދު ڇٿ  ٿ  ٿ  ٿ ٹڇ  އަދި

 އަދި ކެވެ.ކަމެ މެދުވާދެ އަޅާއާ އިލާހުގެ ތިމަން އިއިލާހާ ތިމަން މިއީ'

 'ވެ.ދުންވެއެއެ އެދުނު އޭނާ އަށްއަޅާ އިލާހުގެ ތިމަން

ٹ ٹ ٹ  ڤ  ڤ ڤ ڤ ڦ  ڦ  ڇ އެއަޅާ ދެންފަހެ

 .ކުރައްވައެވެ ވަޙީ ތަޢާލާ هللا ހިނދުކިޔާ ڇڦ ڦ ڄ ڄ ڄ

 އޭނާ އަޅާއަށް އިލާހުގެ ތިމަން ވެ.އަށެ އަޅާ އިލާހުގެ ތިމަން މިއީ'

 '"ވެއެވެ. އެދުން އެދުނު
 

3 . 
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ރިވާވެގެން  އަރިހުންގެ    ލް ޚުދްރީދުއަބޫ ސަޢީ މާނައީ:

 ދަތުރެއްގައި ބޭކަލުންމެންތިމަން" ވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

 އައިސް ޖާރިޔާއެއް ދެންފަހެ ވެ.މުއެފޭބީ މަންޒިލަކަށް ވަމުން

 މީހާވެރި އަވަށުގެ އަހުރެމެންގެ ންހަމަކަށަވަރު' .ދެންނެވިއެވެ

 ނުވަތަ ސަބަބުން ޖެހުމުގެ ކަށި ސޫތްޕެއް ދިރޭ އެބަހީ:) ވިހަވެއްޖެއެވެ.

 މީސްތަކުން ތިމަންމެންގެ (ބަލިވެއްޖެއެވެ. ސަބަބުން ދަތްއެޅުމުގެ

 'ތޯއެވެ؟ އެބަހުރި މީހަކު ރުޤުޔާކުރާ ތެރޭގައި ތިޔަބޭކަލުންގެ ނެތެވެ.

 އެކަމާގެން ލަކުބޭކަ ތެރެއިން އެބޭކަލުންގެ ދެންފަހެ

 ކުރިން ބޭކަލެއްކަން ހައްދަވާ ރުޤްޔާ އެބޭކަލަކީ ވަޑައިގެންފިއެވެ.ތެދުވެ

 ކުރެއްވުމުން ރުޤުޔާ ލަކުއެބޭކަ ފަހެ .ނުދަންނަމެވެ އަޅުގަނޑުމެންނެއް

 އަހަރެމެންނަށް ކަންބަޅި 33 ދެންފަހެ .އެވެފަސޭހަވެއްޖެ ބަލި އެމީހާ

 ކިރުފޮދު އަހަރެމެންނަށް އަދި އެވެ.ރިއަމުރުކު ވެރިމީހާ ދިނުމަށް

 ތިމަންމެން އެނބުރިވަޑައިގަތުމުން އެބޭކަލަކު ފަހެ އެރުވިއެވެ.
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 ؟ހެއްޔެވެ އެނގޭ ރަނގަޅަށް ރުޤްޔާހަދަން ތިބާއަށް' .ދެންނެވީމެވެ

 '؟ހެއްޔެވެ ކޮށްއުޅެން ރުޤްޔާ ނުވަތަ

 ތިމަން މެނުވީ އިން 1'ކިތާބު އުއްމުލް' .ދާޅުވިއެވެވި ޖަވާބުގައި

 'ރުޤްޔާނުކުރަމެވެ.

 އަރިހަށް ގެ ނަބިއްޔާ' .ދެންނެވީމެވެ އަހަރެމެން

 މިލިބުނު ސުވާލުކުރެވެންދެން އެކަލޭގެފާނާ ނުވަތަ ދެވެންދެން

 'ކަމެއްނުކުރާށެވެ. އެއްވެސް ށްތަކެއްޗަ

 ނަބިއްޔާ އާދެވުމުން، މަދީނާއަށް އަހުރެމެންނަށް ދެންފަހެ

 އެކަލޭގެފާނު ކުރީމެވެ. ޛިކުރު އެވާހަކަ އަރިހުގައި ގެ

 އެނގުނީ އޭނާއަށް ރުޤްޔާއެއްކަން އެއީ އެސޫރަތަކީ' .ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ

 އެއިން އަދި ބައްސަވާށެވެ. މުދާތައް ލިބުނު އެކަމުން ކިހިނަކުންތޯއެވެ؟

 2'"ދެއްވާށެވެ. ތިމަންކަލޭގެފާނަށްވެސް ބައެއް

                                                            
ފޮތުގެ 'ފާތިޙާ ސޫރަތަށް ދެވިފައިވާ ނަމެކެވެ. އޭގެ މާނައަކީ  :އުއްމުލް ކިތާބަކީ 1

 އެވެ. 'އަސާސް

ދޭ ފައިސާ ނުވަތަ މުދާ ނެގުމުގެ ޙުކުމް  ހެދުމުން މީހާކު ފަސޭހަވުމުންރުޤްޔާއެއް  2

ގޮތެއް  އެބޭކަލުންނަށް އެނގިފައިނުވާތީ ނަބިއްޔާ 

 ސަވާއިރުބައްއެމުދާ  ނިންމަވަންދެން އެމުދާ ބޭނުންނުކުރުމަށް ނިންމެވީއެވެ. އަދި

 އެކަލޭގެފާނު ، ންނެވީދިނުމަށް އެދިވަޑައިގެއެކަލޭގެފާނަށް 

އީ ން މީސްތަކުންނަށް އެޑައިގެންނެވުމުމުދަލުގެ ބައެއްގައި ބައިވެރިވައެ

 އެކަމުގެ ޙުކުމް ގިނަބަޔަކަށް އެނގިގެން، ހުއްދައެއްޗެއްކަން ޔަޤީންވެ

 ދިޔުމަށްޓަކައެވެ.
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 .ރިވާވެގެންވެއެވެ އަރިހުން ގެ   ހުރައިރާ އަބޫ މާނައީ:

 ކުރެއްވިއެވެ. ޙަދީޘް  ރަސޫލާ ގެهللا ހަމަކަށަވަރުން

 ފަރާތް އަތްޕުޅުގައިވާ އެފަރާތެއްގެ ފުރާނަފުޅު ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ…"

 ޒަބޫރުގައި އަދި އިންޖީލުގައި އަދި ތައުރާތުގައި ވިދާޅުވަމެވެ. ގަންދީ

 އެފަދައިން ޤުރުއާނުގައިވެސް( )އެބަހީ: ފުރުޤާނުގައިވެސް އަދި

 ހަތް ވޭކިޔެ ތަކުރާރުކޮށް އެއީ ހަމަކަށަވަރުން ނުވެއެވެ. ބާވައިލެއްވިގެން

 މަތިވެރިވެގެންވާ ދެއްވިގެންވީ ތިމަންކަލޭގެފާނަށް އެއީ އަދި .އާޔަތެވެ

 "ޤުރުއާނެވެ.
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ޟަޢީފް ބައެއް ފާތިޙާ ސޫރަތުގެ މާތްކަމާ ބެހޭގޮތުން އައިސްފައިވާ 
 ރިވާޔަތްތައް 

1. 

 ފަދައިން ނުފުދޭ ސޫރަތަކުން އެއްވެސް ންއެހެ ޤުރުއާނުގެ" މާނައީ:

 ސޫރަތް ފާތިޙާ ށްފަރާތައެއް ގެތިލަފަތު އެވެ.ގެންވެފުދި ސޫރަތުން ފާތިޙާ

 ވީނަމަވެސް ލީކަމުގައި )އެއްކޮށް( ޤުރުއާން އަނެއްކޮޅަށް ލުމަށްފަހު

 މައްޗަށް ސޫރަތްތަކުގެ އެހެން ޤުރުއާނުގެ މަތިވެރިކަން އެސޫރަތުގެ

 "ހުއްޓެވެ. އިތުރުވެދާ ގުނަހަތް

 

2.  

 ސޫރަތަކީ ފާތިޙާ ފަސޭހަކުރުމަށް އެކަން ވިހަވުމުން" މާނައީ:

 "ޝިފާއެކެވެ.

 

ٱ  ٻ  ٻ  ڇ .3

ڇٻ
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 ތަންމަތީގައި )އެބަހީ: ޖައްސައި އަރިކަށި ތިބާ ތަންމަތީގައި" މާނައީ:

 ކިޔަވައިފި އިޚްލާޞް ސޫރަތުލް އަދި ފާތިޙާ ސޫރަތުލް ،ފަހު( އޮށޯތުމަށް

 ކިބައިން އެއްޗެއްގެ ހުރިހާ ފިޔަވައި މަރު ހަމަކަށަވަރުން ވާނަމަ ކަމުގައި

  "ވެއެވެ. އަމާންކަންލިބިގެން ތިބާއަށް
 

4. 

 

 ކުރްސި އާޔަތުލް ސޫރަތާއި ފާތިޙާ ގެއެއްގައި މީހަކު" މާނައީ:

 ޖިންނީންގެ ނައިންނާއިއެސްފީ އިންސާނުންގެ އިފިނަމަ،ކިޔަވަ

 "ހުއްޓެވެ.ނުދާ ނުވެސަލާމަތް އެދުވަހު ންނައިއެސްފީ

 

5. 
 

 "ޝިފާއެކެވެ. ބައްޔަކަށްވާ ހުރިހާ އަކީ ސޫރަތުލްފާތިޙާ" މާނައީ:

 

6. 
 

 "އެއްވަރެވެ. ބަޔާދެ ތިންބައިކުޅަ ޤުރުއާނުގެ ތްފާތިޙާސޫރަ" މާނައީ:
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 سُوْرَةُ  الْبََقرَة
ބައެއް ޞައްޙަ  ވާބަޤަރާ ސޫރަތުގެ މާތްކަމާ ބެހޭޮގތުން އައިސްފައި 

 ރިވާޔަތްތައް 

1 .

 

 ވެއެވެ. ރިވާވެގެން އަރިހުން ގެ   އަބޫހުރައިރާ މާނައީ:

 ތިޔަބައިމީހުންގެ" ކުރެއްވިއެވެ. ޙަދީޘް  هللاރަސޫލު

 އެގެޔެއްގައި ހަމަކަށަވަރުން ނަހަދާށެވެ. ޤަބުރުސްތާނުތަކަކަށް ގޯތިގެދޮރު

 ."ފިލައެވެ ޝައިޠާނާ ކިބައިން ގެއެއްގެ ކިޔެވޭ ސޫރަތް ބަޤަރާ

 

2 .
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 ވެއެވެ. ރިވާވެގެން އަރިހުން ގެ   މަސްޢޫދު އަބޫ މާނައީ:

 ރޭގަނޑެއްގައި" ކުރެއްވިއެވެ. ޙަދީޘް  ނަބިއްޔާ

"3ފުދިގެންވެއެވެ. އެ ކިޔަވައިފިމީހާކަށް، ދެއާޔަތް ފަހު ސޫރަތުގެ ބަޤަރާ

 

3 .  

 

ގެ އަރިހުން ރިވާވެގެން ވެއެވެ. އަބޫ އުމާމާ  މާނައީ:

 ކޮންމެ މީހަކު" ޙަދީޘް ކުރެއްވިއެވެ. هللا ރަސޫލު

 ކިޔަވައިފިކަމުގައި ކުރުސި އާޔަތުލް ފަހުގައި ނަމާދެއްގެ ފަރުޟު

 ހުރަހެއް އިތުރު ފިޔަވައި މަރު ވަނުމަށް، ސުވަރުގެ އޭނާ ވަނީނަމަ

 "ނުވެއެވެ.

                                                            
ޝަރަޙަކުރުމުގައި ޢިލްމުވެރިން ވަރަށް ގިނަ ގޮތަށް  'ފުދިގެންވުން'ގައި ނުމިތަ 3

 ؛ގެ ބައެއް މާނަތަކުގެ ތެރޭގައިވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. މީ

  ްފުދިގެންވެއެވެ. ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމަށްޝައިޠާނާގެ ނުބައިކަމުނ 
  ްފުދިގެންވެއެވެ. ރައްކަލަކަށްކޮންމެ ނުބައިކަމަކުނ 
 .ެޘަވާބުގެ ގޮތުގައި ފުދިގެންވެއެވ 

  ؛އްލަވާބަ
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4. 

ގެ އަރިހުން ރިވާވެގެން  ބަޝީރު ންބިނުޢުމާން މާނައީ: 

 ޙަދީޘް ކުރެއްވިއެވެ.  ނަބިއްޔާވެއެވެ. 

 هللا ކުރިން އަހަރު ދެހާސް ހެއްދެވުމުގެ ބިން އުޑުތަކާއި ހަމަކަށަވަރުން"

 ލިޔުއްވުން އެލިޔުއްވި ލިޔުއްވިއެވެ. ލިޔުއްވުމެއް ތަޢާލާ

 ދެއާޔަތެއް އެއިން ގެ،އެކަލާނ އަދި މަތީގައެވެ. ޢަރުޝިކޮޅުގެ ވަނީ

 ވެ.ދެއާޔަތެ ވާނިމުމުގައި ސޫރަތުގެ ބަޤަރާ އެއީ ބާވާލެއްވިއެވެ.

 އެގެޔަކާ ޝައިޠާނާ ފަހެ ،ކިޔަވައިފިނަމަ ރޭ ތިން ގެއެއްގައި އެދެއާޔަތް

 "ހުއްޓެވެ. ވާނުކައިރި
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 ޟަޢީފް  ބަޤަރާ ސޫރަތުގެ މާތްކަމާ ބެހޭގޮތުން އައިސްފައިވާ ބައެއް
 ރިވާޔަތްތައް 

1. 
 

 

 )އެބަހީ: ޝަފާޢަތެކެވެ. އެއީ ވެއެވެ. ދެއާޔަތެއް ޤުރުއާނުގެ" މާނައީ:

 ތަޢާލާ هللا ދެއާޔަތަކާމެދު އެ އެއީ އަދި (ދެއާޔަތެކެވެ. ޝަފާޢަތްތެރިވާނެ

 "ދެޔާތެވެ. ފަހު ސޫރަތުގެ ބަޤަރާ އެއީ ދެއާޔަތެކެވެ. ލޯބިވެވޮޑިގަންނަވާ

 

2.  

 

 ސުވަރުގޭގައި ބޮލުގައި މީހާގެ ކިޔަވައިފި ސޫރަތް ބަޤަރާ" މާނައީ:

 "ހުއްޓެވެ. އެޅުވޭ ތާޖެއް

 

3. 
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 މަތިވެރިކަމެއްވެއެވެ. އެއްޗެއްގައިވެސް ކޮންމެ ހަމަކަށަވަރުން" މާނައީ:

 މީހަކު ކަށަވަރެވެ. ސޫރަތްކަން ބަޤަރާ މަތިވެރިކަމަކީ ޤުރުއާނުގެ އަދި

 ރޭ ތިން ވާނަމަ ކަމުގައި ކިޔަވައިފި އެސޫރަތް ރޭގަނޑު ގޭގައި، އޭނާގެ

 އޭނާގެ މީހަކު އަދި ހުއްޓެވެ. ނުވަންނަ ޝައިޠާނާ އެގެއަކަށް ވަންދެން

 ދުވަސް ތިން ވާނަމަ ކަމުގައި ކިޔަވައިފި އެސޫރަތް ދުވާލު ގޭގައި،

 "ހުއްޓެވެ. ނުވަންނަ ޝައިޠާނާ އެގެއަކަށް ވަންދެން
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 سُوْرَةُ  آل عِْمرَان
އާލުޢިމްރާން ސޫރަތުގެ މާތްކަމާ ބެހޭގޮތުން އައިސްފައިވާ ޞައްޙަ 

 ރިވާޔަތެއް 

1 .

 

ގެ އަރިހުން ރިވާވެގެންވެއެވެ.  ހިލީއަލްބާއަބޫއުމާމާ  މާނައީ:

މިފަދައިން  هللا އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ރަސޫލު

 "ތިޔަބައިމީހުން މެވެ.ލޭގެފާނު އަޑުއެހީޙަދީޘް ކުރައްވަނިކޮށް ތިމަންކަ

 (ގެއެޤުރުއާނު :އެބަހީ) އޭގެ ހަމަކަށަވަރުން ފަހެ ކިޔަވާށެވެ. ޤުރުއާން

 ވާނެއެވެ. ޝަފާޢަތްތެރި ޤުރުއާން ދުވަހު ޤިޔާމަތް އަހުލުވެރިންނަށް،
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 ބަޤަރާ ކަމުގައިވާ، ދެނޫރު މާނައީ: ޒަހްރާވައިން ތިޔަބައިމީހުން އަދި

 އެދެސޫރަތް ދުވަހު ޤިޔާމަތް ކިޔަވާށެވެ. ސޫރަތް އާލުޢިމްރާން ސޫރަތާއި

 ފިޔަތައް ނުވަތަ ފަދައިން ހިޔާވެއްސެއް ދެ ނުވަތަ ފަދައިން ވިލާގަނޑު ދެ

 އަހުލުވެރިން އޭގެ ން،ފަދައި ޖަމާޢަތެއް ދެ ދޫނީގެ ފަތުރާލައިގެންވާ

 އަންނާނެއެވެ. ދިފާޢުކުރަމުން

 ހިފުމަކީ އޭގައި ފަހެ ކިޔަވާށެވެ. ސޫރަތް ބަޤަރާ ތިޔަބައިމީހުން އަދި

 ބާޠިލުގެ އަދި ހިތާމައެކެވެ. ދޫކޮށްލުމަކީ އެ އަދި ބަރަކާތެކެވެ.

 އެއާޔަތްތަކުގެ ކިޔަވާ، އާޔަތްތައް އެސޫރަތުގެ އަހުލުވެރިންނަށް

 "ނުވެއެވެ. ކުޅަދާނަވެގެން ވިސްނާފިކުރުކުރުމަށް މާނައާމެދު
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 އިވާ ބައެއް ޟަޢީފް މާތްކަމާ ބެހޭގޮތުން އައިސްފަ އާލުޢިމްރާން ސޫރަތުގެ
 ރިވާޔަތްތައް 

1. 
 

 ސޫރަތް، ބަޔާންވެފައިވާ ވާހަކަ ގެއާލުން ގެފާނުގެޢިމްރާން" :މާނައީ

 އިރު އެދުވަހުގެ މީހަކަށް، ކިޔަވައިފި ދުވަހެއްގައި ހުކުރު

 ތްޞަލަވާ މާލައިކަތުން އެކަލާނގެ އާއި هللا ދާންދެން އްޖައުމަށްއޮއްސި

 "4ލައްވައެވެ.

 

2. 

ڇژ  ڑ     ڑ  ک   ڈ    ڈ    ژ   ڎڇ

                                                            
އަޅާގެ މައްޗަށްޞަލަވާތްލެއްވުމުގެ މާނައަކީ: އެއިލާހު އެމީހަކާ ބެހޭގޮތުން هللا  4

 ޘަނާ ވަޙީކުރެއްވުމެވެ.

ހަކަށް ޞަލަވާތްލެއްވުމުގެ މާނައަކީ: އެބޭކަލުން އެމީހަކަށް މީ ންއަދި މަލާއިކަތު

 މެވެ.އްވުދުޢާކޮށްދެ

ބައްލަވާ: 
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 ދުޢާ ދަންނަވައިފިނަމަ، ދުޢާ އެއިސްމުފުޅަކުން" :މާނައީ

 ހިމެނެނީ އިސްމުފުޅު މާތް އެންމެ ތަޢާލާގެ هللا ވޭ،އްއިޖާބަކުރެ

 ؛މިއާޔަތުގައެވެ ސޫރަތުގެ އާލުޢިމްރާން

ک  گ     ک  ک   ژ  ڑ     ڑ  ک   ڈ    ڈ    ژ   ڎڇ

ڇڻ ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ   ڻ ڳ  ڳڳ  ڱ     ڱ گ  گ  گ  ڳ  

 ވެރިކަން هللا! އޭ .ވިދާޅުވާށެވެ ކަލޭގެފާނު': މިއާޔަތުގެ މާނައީ

 ށްމީހަކަ އިރާދަކުރައްވާ އިބަރަސްކަލާނގެ .ރަސްކަލާކޯއެވެ މިލްކުވެގެންވާ

 މީހެއްގެ އިރާދަކުރައްވާ އިބަރަސްކަލާނގެ އަދި ދެއްވަމުއެވެ. ވެރިކަން

 އިބަރަސްކަލާނގެ އަދި ވަކިކުރައްވަމުއެވެ. ރިކަންވެ ކިބައިން

 އަދި ކުރައްވަމުއެވެ. ޢިއްޒަތްތެރި މީހަކު އިރާދަކުރައްވާ

 ވަމުއެވެ.ކުރައް ނިކަމެތި ހަކުމީ އިރާދަކުރައްވާ އިބަރަސްކަލާނގެ

 ހަމަކަށަވަރުން އަތްޕުޅުގައެވެ. އިބަރަސްކަލާނގެ ހެޔޮކަންވަނީ އެންމެހާ

 ކުޅަދުންވަންތަ މައްޗަށް ކަމެއްގެ ކޮންމެ އިބަރަސްކަލާނގެއީ

 " 'ރަސްކަލާނގެއެވެ.

 

3. 
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ڦ  ڦ  ڦ        ڇ

ڇڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄ

 ކަޅުފޮއި ވަނީ ޝިރުކުކުރުން މަތުގައިއުން ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ" :މާނައީ

 ހިންޏަކަށްވުރެ ހިރޭ މަތީގައި ހިލައިގެ އޮމާން ،ރެއެއްގައި އަނދިރި

 ދަށުދަރަޖައަކީ މެއެން އޭގެ އަދި ކަމުގައެވެ. އެއްޗެއް ވަންހަނާ

 މިންވަރަކަށް ޢަދުލުވެރިކަމުގެ ލޯބިކުރުމާއި މިންވަރަކަށް އަނިޔާވެރިކަމުގެ

 އަށްޓަކައި هللا ލޯބިވުމާއި ށްޓަކައިއަ هللا ދީނަކީ ނުރުހުމެވެ.

 ކުރެއްވިއެވެ: ވަޙީ هللا މާތް ހެއްޔެވެ؟ ނޫން ނުރުހުންވުން

  ڇڦ  ڦ  ڦ        ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄڇ

 ލޯބިވާކަމުގައި އަށް هللا ތިޔަބައިމީހުން ވިދާޅުވާށެވެ. ނުކަލޭގެފާ' :މާނައީ

 هللا އޭރުން .ތަބާވާށެވެ ތިމަންކަލޭގެފާނަށް ހުންތިޔަބައިމީ ފަހެ ވަނީނަމަ،

 ތިޔަބައިމީހުންނަށްޓަކައި އަދި ލޯބިވެވޮޑިގެންވާނެތެވެ.  ތިޔަބައިމީހުންދެކެ

 " '..ދެއްވާނެތެވެ. ފުއްސަވައި ފާފަތައް ތިޔަބައިމީހުންގެ

 

 

ى  ائ  ڇ  .4

ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ     ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  

ڇېئ  ېئ   
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 ގެސަވާރީ )އެބަހީ: ވާމީހަކު މަތީގައި ސަވާރީއެއްގެ އުނދަގޫ" މާނައީ:

 މި ދޮށުގައި ކަންފަތް އޭގެ ،(ވުމުންނު ކިޔަމަން އެސަވާރީ ވަނިކޮށް މަތީ

 ؛ވެތެހުއްޓޭނެ އެސަވާރީ ފުޅާއެކުއިޛުނަ ގެهللا މާތް ،ކިޔަވައިފިނަމަ އާޔަތް

ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ       ۆئ  ۆئ  ڇ 

  ڇۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ   

 ރުހުމުގައްޔާއި، ބަޔަކު ބިމުގައިވާހާ އުޑުތަކާއި' މާނައީ: މިއާޔަތުގެ

 )އެބަހީ: ންހުއެބައިމީ ކިޔަމަންވެގެންވާއިރު، އެކަލާނގެޔަށް، ނުރުހުމުގައި

 އެހެން އިފިޔަވަ ދީން ގެهللا އެދެނީ އެ މީހުން( ފުރަގަސްދިން އެނބުރި

 ކުރައްވާހުށީ، ރުޖޫޢަ އެނބުރި އެބައިމީހުން އަދި ހެއްޔެވެ. ދީނެއް

 " 'ޙަޟުރަތަށެވެ. އެކަލާނގެ

 

5. 
 

 ސޫރަތާއި ބަޤަރާ ތެދުވެ ވަގުތުގައި ދަންވަރުގެ ރޭގަނޑު" :މާނައީ

 ތަޢާލާ هللا ،އަޅަކު ކޮށްފި ރޭއަޅުކަން ފަށައިގެން ސޫރަތުން އާލުޢިމްރާން

 ރަތާއިސޫ ރާބަޤަ އަދި ނުކުރައްވާނެއެވެ. ލެނިގެއް އެމީހަކު

 "ކަންޒެވެ. ހެޔޮ އެންމެ ލިބޭނެ ހަކަށްމީ ސޫރަތަކީ އާލުޢިމްރާން
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سُوْرَةُ هُوْد   
 އްޞައްޙަ ރިވާޔަތެހޫދު ސޫރަތުގެ މާތްކަމާ ބެހޭޮގތުން އައިސްފައިވާ 

1.  

 ڇٱ  ٻ  ٻڇ  ڇٱ  ٻڇ

 ވެއެވެ. ރިވާވެގެން އަރިހުން ގެ ޢައްބާސް އިބްނު މާނައީ:

هللاސޫލުރަ  އަބޫބަކުރު ވިދާޅުވިއެވެ. އެކަލޭގެފާނު

 ރަސޫލާއެވެ. ގެهللا އޭ'" ދެންނެވިއެވެ. އަރިހުގައި ގެ

 ހަދީޘް އެކަލޭގެފާނު 'ކަށަވަރެވެ. 5މުސްކުޅިފުޅުވެއްޖެކަން ކަލޭގެފާނުގެ

                                                            
ކިޔަނީ އިސްތަށި ނުރަވުމަށެވެ. ނަމަވެސް މިތާގައި  ޢަރަބި ބަހުގައި  5

ގެ މާނައިގައި ތަރުޖަމާކޮށްފައިވާނީ ނަބިއްޔާ  'މުސްކުޅި'މިލަފުޒު 

ނުވާކަން  ތުނބުޅިފުޅުގައާއި އިސްތަށިފުޅުގައި ގިނަ ޢަދަދަކަށް ނުރަޖަހާފައިގެ  

ޘާބިތުވެފައިވާތީއެވެ. އެހެންކަމުން މިޙަދީޘް މާނަކުރެއްވުމުގައި ޢިލްމުވެރިން 

ވިދާޅުވެފައިވަނީ މިޙަދީޘްގެ މުރާދަކީ މުސްކުޅި ޢުމުރަށް ދިޔުމުގެ ކުރިން ބަލިކަށިކަން 

ފާޅުވުމެވެ. އެއީ މިސޫރަތްތަކުގައިވާ ޤިޔާމަތްދުވަހުގެ  އެކަލޭގެފާނުގެ އަރިހުން

                                                                                                                               =                               ބިރުވެރިކަމުގެ ވާހަކައިގެ ސަބަބުންނެވެ.
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 ސޫރަތާއި،  ކުރުވީ މުސްކުޅި ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ' ކުރެއްވިއެވެ.

 "'އެވެ. ڇٱ  ٻ  ٻڇ  އަދި އާއި ڇٱ  ٻڇ ސޫރަތާއި، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                              

ބައްލަވާ: = 
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 ފައިވާ ބައެއް ޟަޢީފް ހޫދު ސޫރަތުގެ މާތްކަމާ ބެހޭގޮތުން އައިސް
 ރިވާޔަތްތައް 

1.  

 

 އެސޫރަތުގެ ސޫރަތާއި ހޫދު މުސްކުޅިކުރުވީ ކަލޭގެފާނުތިމަން" މާނައީ:

 އަދި (ސޫރަތްތަކެވެ. އެހެނިހެން ސޫރަތްފަދައެ އެބަހީ:) ނެވެ.އުޚްތުން

 ކުރެވިފައިވާ ކަންތައް އުންމަތްތަކާމެދު ކުރީގެ ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ

 "ގޮތެވެ.

 

ڇٱ  ٻ  ٻڇ ڇے  ڇ  .2

 އެސޫރަތްފަދަ )އެބަހީ: އުޚްތުން އެސޫރަތުގެ ސޫރަތާއި ހޫދު" މާނައީ:

 ڇے ڇ  ސޫރަތާއި،  ކަމުގައިވާ: ސޫރަތްތައް( އެހެނިހެން

 މުސްކުޅި ތިމަންކަލޭގެފާނު ڇٱ ٻ ٻڇ އަދި ސޫރަތާއި

 "ކުރުވައިފިއެވެ.

 

3.  
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 "ކިޔަވާށެވެ. ސޫރަތް ހޫދު ދުވަހު ހުކުރު ތިޔަބައިމީހުން" މާނައީ:

 

ڇے     ڇڇڀڇ  .4

ڇڭ  ڭڇ ڇ  ٱ  ٻ  ٻ ڇ  

 އެސޫރަތްފަދަ )އެބަހީ: އުޚްތުން އެސޫރަތުގެ ސޫރަތާއި ހޫދު" މާނައީ:

 ڇڀڇ  ސޫރަތާއި،   ކަމުގައިވާ: ސޫރަތްތައް( އެހެނިހެން

 ތަކްވީރު އެބަހީ:) ڇٱ  ٻ  ٻڇ  ސޫރަތާއި، ڇے  ڇ ސޫރަތާއި،

 ތިމަންކަލޭގެފާނު ސޫރަތް( މަޢާރިޖް) ڇڭ ڭڇ އަދި ސޫރަތް(

 "ކުރުވައިފިއެވެ. މުސްކުޅި

 

5.  

 

 އެސޫރަތްފަދަ )އެބަހީ: އުޚްތުން އެސޫރަތުގެ ރަތާއިސޫ ހޫދު" މާނައީ:

 އެއީ ކުރުވައިފިއެވެ. މުސްކުޅި ތިމަންކަލޭގެފާނު ،ސޫރަތްތައް( އެހެނިހެން

 އިހުގެ ޛިކުރުކުރެވިފައިވުމާއި ޤިޔާމަތްދުވަސް އެސޫރަތްތަކުގައި

 "ކުރެވިފައިވާތީއެވެ. ޛިކުރު ވާހަކަ އުންމަތްތަކުގެ
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 سُوْرَةُ اْْلِْسرَاء
ޞައްޙަ އިސްރާ ސޫރަތުގެ މާތްކަމާ ބެހޭގޮތުން އައިސްފައިވާ ބައެއް 

 ރިވާޔަތްތައް 

 

1 . 
 

އަރިހުން އަބޫ ލުބާބާ ރިވާ ގެ  ޢާއިޝާމާނައީ: 

 ރާއީލްއިސް ބަނީ ޒުމަރާއި" ކުރެއްވިއެވެ. އެކަމަނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

 ދާންދެން ވިދާޅުވެއްޖައުމަށް ކިޔަވައި ސޫރަތް (އިސްރާ އިޒުމަރާ )އެބަހީ:

 "ނުވެއެވެ. ކަމުގައި އަވަހާރަފުޅުލައްޕަވާ  هللاރަސޫލު

 

 

2 .
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 އަރިހުން ގެ  މާނައީ: ޢިރްބާޟް ބްން ސާރިޔާ
 ދާންދެން ށްވިދާޅުވެއްޖައުމަ ކިޔަވައި 6މުސައްބިޙާތު" ރިވާވެގެންވެއެވެ.

 ނުވެއެވެ. ކަމުގައި އަވަހާރަފުޅުލައްޕަވާ هللاރަސޫލު

 ހެޔޮވެގެންވާ އާޔަތަށްވުރެ އެއްހާސް އެސޫރަތްތަކުގައި' ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި

 '"ވެއެވެ. އާޔަތެއް

 

 

 

 

 

 

                                                            
  ތަކަކީ ސޫރަތް ތަސްބީޙައިގެ ތަކެވެ. ތަސްބީޙަ މާނައީ މުސައްބިޙާތުގެ 6

 ސޫރަތްތަކެވެ. ފެށިފައިވާ އިން  ނުވަތަ  ނުވަތަ  ނުވަތަ

 ސޫރަތާއި، ޞައްފު ސޫރަތާއި، ޙަޝްރު ސޫރަތާއި، ޙަދީދު ސޫރަތާއި، އިސްރާ އެއީ

 ސޫރަތެވެ. އަޢުލާ އަދި ސޫރަތާއި ތަޣާބުން ސޫރަތާއި، ޖުމްޢަތު

 ބައްލަވާ:

8232 
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 سُوْرَةُ الْكَْهف
އިވާ ބައެއް ޞައްޙަ ކަހްފު ސޫރަތުގެ މާތްކަމާ ބެހޭގޮތުން އައިސްފަ

 ރިވާޔަތްތައް 

 

1. 

ގެ އަރިހުން ރިވާވެގެން ވެއެވެ. ދަރްދާއު  އަބުއް މާނައީ:

 ކަހްފު" ޙަދީޘް ކުރެއްވިއެވެ.  ނަބިއްޔާ ހަމަކަށަވަރުން

 ފިތުނައިން ޖާލުގެދައް މީހާ ދަސްކޮށްފި އާޔަތް ދިހަ ފުރަތަމަ ސޫރަތުގެ

 "ވެ.ހުއްޓެ ރައްކާތެރިވާ

 

 

2 . 
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 ކީރިތި ނަބިއްޔާ،  އުދަރްދާ އަބުއްމާނައީ: 

. ޙަދީޘް ކުރެއްވިއެވެގެ އަރިހުން ރިވާކުރެއްވިއެވެ. އެކަލޭގެފާނު 

 ޖާލުގެދައް މީހާ ދަސްކޮށްފި އާޔަތް ދިހަ ފުރަތަމަ ސޫރަތުގެ ކަހްފު"

 "ވެ.އްޖެއެރައްކާތެރިވެ ކިބައިން

 

 

3 . 

 

 

 

 ނަބިއްޔާ، ރީ އަބޫ ސަޢީދި އަލްޚުދް މާނައީ:

އިތުރު އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.  ރައްވައިގެ އަރިހުން ރިވާކު

 މީހާއަށް، ކިޔަވައިފި ސޫރަތް ކަހްފު ހުކުރުވިލޭރޭ". ޙަދީޘް ކުރެއްވިއެވެ

 "ލެއްވޭނެތެވެ. ނޫރު މިންވަރަށް ދެމެދުވާ 7ބައިތުލްޢަތީޤާ އޭނާއާއި

 

5 .

 

                                                            
 ގެފުޅެވެ.هللا ބައިތުލްޢަތީޤް އަކީ ކަޢުބަތު 7
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ރިހުން ރިވާވެގެން ގެ އަސަޢީދި އަލްޚުދްރީ އަބޫ  މާނައީ:

 މިފަދައިން  ނަބިއްޔާހަމަކަށަވަރުން  .ވެއެވެ

 ކިޔަވައިފި ސޫރަތް ކަހްފު ދުވަހުގައި ހުކުރު". ޙަދީޘް ކުރެއްވިއެވެ

 "ވެ.ހުއްޓެ ލެއްވޭ ނޫރު ގައިދެމެދު ދެހުކުރުގެ މީހާއަށް
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 ޟަޢީފް  ކަހްފު ސޫރަތުގެ މާތްކަމާ ބެހޭގޮތުން އައިސްފައިވާ ބައެއް
 ރިވާޔަތްތައް 

1. 

 

 ފުރައިލާފައިވާ ދެމެދު ބިމާ އުޑާއި މާތްކަން އެސޫރަތެއްގެ": މާނައީ

 އަދި ނުކުރަންވީތޯއެވެ؟ ޚަބަރު ތިޔަބައިމީހުންނަށް ވާހަކައިން ސޫރަތެއްގެ

 ލިބޭ ޘަވާބު ފުރޭހާ ދެމެދު ބިމާ އިއުޑާ އެބަހީ އެފަދައިން އެލިޔުމީ

 އެހެން މީހާއަށް ކިޔަވައިފި އެސޫރަތް ދުވަހެއްގައި ހުކުރު އަދި ކަމެކެވެ.

 ތިންދުވަސް އަދި ފުއްސެވޭނެއެވެ. ފާފަތައް ކުރެވުނު ދެމެދު ހުކުރަކާ

 ފަހު އެސޫރަތުގެ ހިނދު އޮށޯންނަ ނިދަން އަދި ހުއްޓެވެ. ކުރެއްވޭ އިތުރު

 ވަގުތެއްގަައި ންމެކޮ ބޭނުންވި ހޭލަން އެރޭ މީހާ އިފިވަކިޔަ އާޔަތް ފަސް

 ގެހޮހޮޅައި އެއީ ވެ.މެދުވެރިކުރައްވާނެތެ ތަޢާލާ هللا ހޭލުމަށް ނިދިން އޭނާ

 ސޫރަތުލް :)އެބަހީ ސޫރަތެވެ. ވާނަންގަނެވިފައި ވާހަކަ އަހުލުވެރިންގެ

 "އެވެ.( ކަހްފު
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2. 
 

 ނަމުން ގެ ފަރުދާ()  ސޫރަތަށް ކަހްފު ތައުރާތުގައި": މާނައީ

 ދެމެދު ނަރަކައާ މީހާއާއި ކިޔެވި އެސޫރަތް އެއީ ވެއެވެ. ދެވިފައި ނަން

 "ފަރުދާއެކެވެ. ލެވޭ

 

3.  

 

 ކިޔަވައިފިމީހާ އާޔަތް ތިން ފުރަތަމަ ސޫރަތުގެ ކަހްފު": މާނައީ 

 ."ރައްކާތެރިވާހުއްޓެވެ ފިތުނައިން ދައްޖާލުގެ
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 سُوْرَةُ الْغَاِفر
 ރިވާޔަތެއް ފައިވާ ޟަޢީފްސޫރަތުގެ މާތްކަމާ ބެހޭޮގތުން އައިސް ޣާފިރު

چ      ڇڇٿ  ٿڇ  .1

ڇچ چ

 

 ސޫރަތް ޣާފިރު އަދި ،ސޫރަތާއި ދުޚާން ވާހިނދު ހަވީރު": މާނައީ

 އާޔަތުލް އަދި ހިސާބަށް، ނިމޭ އަށްڇچ    چ چ   ڇ ފެށިގެން

 ވެއްޖެއުމަށް ހެނދުނު ،ސަބަބުން އެކަމުގެ ކިޔަވައިފިމީހާ ކުރުސި

 އެފަދައިން ވާހިނދު ހެނދުނު އަދި  ކުރެއްވޭނެއެވެ. ރައްކާތެރި ދާންދެން

 ރައްކާތެރި ދާންދެން ވެއްޖެއުމަށް ހަވީރު ސަބަބުން، އޭގެ ކިޔަވައިފިނަމަ

 ކުރެއްވޭނެއެވެ."
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 سُوْرَةُ الدُّخَان
 ފައިވާ ބައެއް ޟަޢީފް ސޫރަތުގެ މާތްކަމާ ބެހޭގޮތުން އައިސް ދުޚާން

 ރިވާޔަތްތައް 

1. 
 

 ފާފަތައް ގެމީހާ ކިޔަވައިފި ސޫރަތް ދުޚާން ލޭރޭހުކުރުވި": މާނައީ

 "ހުއްޓެވެ. ފުއްސެވޭ

 

2.

 މީހާއަށް ޔަވައިފިކި ސޫރަތް ދުޚާން ރޭގަނޑެއްގައި": މާނައީ

 ހާސް ހަތްދިހަ ،މަތީދެންނެވުން ދުޢާ  އެދި ދެއްވުމަށް ސަވައިފާފަފުއް

 "ކުރައްވައެވެ. ހެނދުނު މަލާއިކަތުން

 

3. 
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 ކިޔަވައިފި ސޫރަތް ދުޚާން ނަމާދުގައި ރޭގަނޑު މީހަކު": މާނައީ

 ދުޢާ އެދި ފާފަފުއްސެވުން މައްޗަށް އޭނާގެ ކަމުގައިވަނީނަމަ،

 "ހޭދަކުރައްވާނެއެވެ. ރޭ މަލާއިކަތުން ހާސް ހަތްދިހަ ދެންނެވުމުގައި

 

ڇٿ  ٿڇ  .4

 ސޫރަތް ދުޚާން ދުވަހު ހުކުރު ނުވަތަ ވިލޭރޭގައި ހުކުރު": މާނައީ

 ސުވަރުގޭގައި އޭނާއަށްޓަކައި ތަޢާލާ هللا މީހާއަށް، ކިޔަވައިފި

 "ބިނާކޮށްދެއްވާނެތެވެ. ގަނޑުވަރެއް

 

5. 
 

(1)(2) 

 ކުރާހުށީ ހެނދުނު މީހާ ކިޔަވައިފި ސޫރަތް ޔާސީން ރޭގަނޑު": މާނައީ

 ސޫރަތް ދުޚާން ހުކުރުވިލޭރޭ އަދި ޙާލުއެވެ. ފޮހެވިގެންވާ ފާފަތައް އޭނާގެ

 ފޮހެވިގެންވާ ފާފަތައް އޭނާގެ ކުރާހުށީވެސް ހެނދުނު ކިޔަވައިފިމީހާ

 "ޙާލުއެވެ.
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 سُوْرَةُ الْفَتْح
 ފަތްޙު ސޫރަތުގެ މާތްކަމާ ބެހޭޮގތުން އައިސްފައިވާ ޞައްޙަ ރިވާޔަތެއް

 

1 .

 

 

  ގެ އަރިހުން ރިވާވެގެން ވެއެވެ. އަނަސް  މާނައީ:

 هللاރަސޫލު ވަޑައިގަނަވަނިކޮށް އެނބުރި ޙުދައިބިއްޔާއިން

 ތިއްބެވީ ޞަޙާބީން ގެއެކަލޭގެފާނު ބާވާލެއްވުނެވެ. އާޔަތް އަށް 

 އަދާކުރައްވަން އެބޭކަލުން ގައެވެ.ކަންބޮޑުވުމު ހިތާމައާއި

 ހުރަސް މެދުވަނީ އެބޭކަލުންނާ އަޅުކަމާ ޢުމްރާގެ އެދިވަޑައިގެންނެވި

 ދެން ކަތިލެއްވިއެވެ. ހަދްޔު އެބޭކަލުން ހުދައިބިއްޔާގައި އަދި  އެޅިފައެވެ.

ٿ ٿ ڇ ފެށިގެން އިން ڇٱ      ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ ڇ  ފަހެ

 ޙަދީޘްފުޅު  އެކަލޭގެފާނު ބާވައިލެވިއްޖެއެވެ. އާޔަތް ނިޔަލަށް ގެڇٹ
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 ދެއާޔަތް މައްޗަށް ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ "ހަމަކަށަވަރުން ކުރެއްވިއެވެ.

 ވާހާ ދުނިޔޭގައި ދުނިޔެއާއި އެދެއާޔަތަކީ ބާވައިލެއްވިއްޖެއެވެ.

 "..ދެއާޔަތެވެ. ބޮޑު ލޮބުވެތިކަން ތިމަންކަލޭގެފާނަށް އެއްޗަކަށްވުރެ
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 سُوْرَةُ الرَّحْمن
 ރިވާޔަތެއް ޟަޢީފްރަޙްމާން ސޫރަތުގެ މާތްކަމާ ބެހޭގޮތުން އައިސްފައިވާ 

 

 ڇ ڃڇ .1

 

 

 ޒީނަތްތެރިކަމެއް ރީތިކަމާއި އެއްޗަކަށްވެސް ކޮންމެ": މާނައީ

 ڇڃڇ ޒީނަތްތެރިކަމަކީ ރީތިކަމާއި ޤުރުއާނުގެ ލިބިގެންވެއެވެ.

 "އެވެ. ރަޙްމާން( ސޫރަތުއް )އެބަހީ:
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 سُوْرَةُ الْوَاقَِعة
 ޟަޢީފް  ވާޤިޢާ ސޫރަތުގެ މާތްކަމާ ބެހޭގޮތުން އައިސްފައިވާ ބައެއް

 އް ރިވާޔަތްތަ

 

1. 
 

 ސޫރަތް ވާޤިޢާ އަންހެންކަނބަލުންނަށް، ތިޔަބައިމީހުންގެ": މާނައީ

 ފުދުންތެރިކަންވާ އެއީ ހަމަކަށަވަރުން ފަހެ ވެ.އިދޭށެއުނގަންނަ

 "ސޫރަތެކެވެ.

 

 

2. 
 

 

 މީހާ އުޅޭ އެއުނގެނި އަދި ކިޔަވައި ސޫރަތް ވާޤިޢާ": މާނައީ

 އޭނާގެ އޭނާއާއި އަދި ނުލިޔުއްވޭނެތެވެ. ތެރެއިން މީހުންގެ ޣާފިލްވެފައިވާ

 "ހުއްޓެވެ. ނުވާ ފަޤީރު އަހުލުން
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3.  

 

 ދުވަހަކުވެސް މީހަކަށް ކިޔަވާ ސޫރަތް ވާޤިޢާ ރެއަކުމެ ކޮންމެ": މާނައީ

 ."ވެރިނުވާނެއެވެ ފަޤީރުކަން
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حَْشرسُوْرَةُ الْ   

 ފައިވާ ބައެއް ޟަޢީފް ޙަޝްރު ސޫރަތުގެ މާތްކަމާ ބެހޭގޮތުން އައިސް
 ރިވާޔަތްތައް 

1. 

 

 

 

 ތިންފަހަރު ހެނދުނުކުރާހިނދު މީހަކު" މާނައީ:

 އާޔަތް ތިން ފަހު ސޫރަތުގެ ޙަޝްރު އަދި ކިޔައި،

 ޙަވާލު މަލާއިކަތުންނާ ހާސް ހަތްދިހަ އޭނާ ތަޢާލާ، هللا ކިޔައިފިނަމަ

 ދުޢާކުރެވުންމަތީ މައްޗަށް އޭނާގެ އެމަލާއިކަތުން ކުރައްވާނެއެވެ.

 އެދުވަހު އޭނާ އަދި ތިއްބަވަތެވެ. ދާންދެން ހަވީރުވެއްޖެއުމަށް

 މީހަކު އަދި މަރުވެއްޖެއެވެ. ކުންމަރަ ޝަހީދު އޭނާ މަރުވެއްޖެނަމަ

 އެމީހަކުވެސް ވަނީނަމަ ކަމުގައި ކިޔައިފި މިފަދައިން ކުރާހިނދު ހެނދުނު

 "އެވެ.ވެއްޖެ އިއެދަރަޖައިގަ
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2. 

 ރޭގަނޑު ނުވަތަ ދުވާލު އާޔަތްތައް ފަހު ސޫރަތުގެ ޙަޝްރު" މާނައީ:

 ފަހެ މަރުވެއްޖެނަމަ، އޭނާ އެރޭ ނުވަތަ އެދުވަހު ،މީހާ ހުރި ކިޔައިގެން

 "ވާޖިބުވެއްޖެއެވެ. ސުވަރުގެ އޭނާއަށް ހަމަކަށަވަރުން

 

3.  

 

 ކިޔަވާހުށިކަމެވެ. ސޫރަތް ޙަޝްރު ނިދަންއޮށޯވެއްޖެނަމަ ތިބާ" މާނައީ:

 ތިބާ ޝަހީދުމަރަކުން ޖެނަމައްމަރުވެ ވަނިކޮށް އެޙާލުގައި

 "މަރުވެއްޖެއެވެ.

 

4.  

 ސޫރަތުގެ ޙަޝްރު ވަނީ އިސްމުފުޅު މަތިވެރި އެންމެ ގެهللا" މާނައީ:

 ."ގައެވެއްއާޔަތެ ހަ ތެރެއިން އާޔަތްތަކުގެ ފަހު
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 سُوْرَةُ الْمُْلك
މުލްކު ސޫރަތުގެ މާތްކަމާ ބެހޭގޮތުން އައިސްފައިވާ ބައެއް ޞައްޙަ 

 ރިވާޔަތްތައް 

1 . 

 ڇٱ  ٻ  ٻ     ٻڇ

 

އަރިހުން ރިވާވެގެން ވެއެވެ. ގެ އަބޫ ހުރައިރާ މާނައީ: 

 ހަމަކަށަރުންވެސް" ޙަދީޘް ކުރެއްވިއެވެ.  ނަބިއްޔާ

 ޝަފާޢަތްތެރިވި ދާންދެން އްޖައުމަށްފުއްސެވި ފާފަ މީހަކަށް އެކިޔެވި

ٱ  ڇ އެއީ ވެއެވެ. ސޫރަތެއްގައި ޤުރުއާނުގެ ކީރިތި އާޔަތެއް ތިރީސް

 ("އެވެ. މުލްކު ސޫރަތުލް އެބަހީ:) މިސޫރަތެވެ. ڇٻ  ٻ     ٻ

 

2 . 

 ڇٱڇ ڇٻڇ
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 ސަޖިދަ"ގެ އަރިހުން ރިވާވެގެން ވެއެވެ.  : ޖާބިރު މާނައީ

 ކިޔަވައި (މުލްކު ސޫރަތުލް އެބަހީ:) ސޫރަތް ތަބާރަ ސޫރަތާއި

  ނަބިއްޔާ ގެهللا ދާންދެން ވިދާޅުވެއްޖައުމަށް

 ވެ."ނުވެއެ ކަމުގައި އަވަހާރަފުޅުލައްޕަވާ
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 سُوْرَةُ الشَّرح و سورة اْلفِْيل
އައިސްފައިވާ  މާތްކަމާ ބެހޭގޮތުން ގެސޫރަތު ފީލްއަދި  ސޫރަތްޝަރްޙު 
 އްރިވާޔަތެ ޟަޢީފް

ڇ ڑ  ک  کڇ ڇۀ   ہڇ  .1

 

 ސުންނަތުގައި އިހު ފަތިސްނަމާދުގެ އެބަހީ) ފަޖްރުލާހިނދު":މާނައީ

 ފީލް ސޫރަތުލް އަދި ޝަރުޙް ސޫރަތުއް (ފަތިސްނަމާދުގައި ނުވަތަ

 ޖެހޭ ލޮލަށް ނުވަތަ) .ނުވާނެއެވެ ފަޤީރެއް] މީހާ ކިޔަވައިފި

 "(ނުޖެހޭނެއެވެ. އެއް  [ބައްޔެއްކަމަށްވާ
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 سُوْرَةُ الْقَدْر
 ފައިވާ ބައެއް ޟަޢީފް މާތްކަމާ ބެހޭގޮތުން އައިސް ގެސޫރަތު ޤަދްރު

 ރިވާޔަތްތައް 

 ڇ ٱ  ٻ   ڇ  .1

 

 ހުށިކަމެވެ."ވާކިޔަ ސޫރަތުލްޤަދްރު ށްފަހުވުޟޫކުރުމަ" މާނައީ:

 

ڇٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻڇ2

 

 ڇٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻڇ އެއްފަހަރު ނދު،އަވަދިވާހި ޟޫކޮށް"ވު: މާނައީ

 ތެދުކޮށް) ޞިއްދީޤުން އެވަނީ ކިޔަވައިފިމީހާ (ޤަދްރި ސޫރަތުލް )އެބަހީ:

 ކިޔަވައިފިމީހާ ދެފަހަރު ވެ.ތެރެއިންނެ (ގެމީހުން ކަށަވަރުކުރި

 هللا ،ކިޔަވައިފިމީހާ ތިންފަހަރު އަދި ލިޔުއްވޭނެތެވެ. ފޮތުގައި ދުންގެހީޝަ

 ."އެކުއެވެ ނަބިއްޔުންނާ ކުރައްވާހުށީ މަޙްޝަރު އޭނާ ތަޢާލާ
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 سُوْرَةُ الْزَلْزَلَة
 ރިވާޔަތެއްއައިސްފައިވާ ޟަޢީފް  ޒަލްޒަލާ ސޫރަތުގެ މާތްކަމާ ބެހޭގޮތުން

ڇٹ  ڤ ڇ  .1

 

 އެއްބަޔާ ދެބައިކުޅަ ޤުރުއާނުގެ ކީރިތި ޒަލްޒަލާ، ސޫރަތުލް" މާނައީ:

 "އެއްވަރެވެ.
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ُروْنافِ سُوْرَةُ الكَ   

ބައެއް ޞައްަޙ  ވާ މާތްކަމާ ބެހޭޮގތުން އައިސްފައިކާފިރޫން ސޫރަތުގެ 
 ރިވާޔަތްތައް 

1 .

 

ٱ  ڇ

ڇٻ  ٻ  ٻ  

 

ބައިން ރިވާވެގެން ގެ ކި ން ނުއުފަލްބި ތުމާނައީ: ފަރްވަ

ގެ އަރިހަށް  ގެފާނު ނަބިއްޔާ ވެއެވެ. އެކަލޭ

 ތިމަންކަލޭގެފާނު ރަސޫލާއެވެ. ގެهللا އޭ". ވަޑައިގެން ވިދާޅުވިއެވެ

 "ދެއްވާށެވެ. އުނގަންނަވައި އެއްޗެއް ކިޔާނެ އޮށޯންނަހިނދު އެނދުގައި

ٱ  ڇ ކަލޭގެފާނު" ކުރެއްވިއެވެ. ޙަދީޘް  هللاރަސޫލު

 ފަހެ ވިދާޅުވާށެވެ. ކިޔަވައި ސޫރަތް( )ކާފިރޫން ڇٻ  ٻ

 "ސޫރަތެކެވެ. ބަރީއަކޮށްދެވޭ ޝިރުކުން އެއީ
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2.  

ڇٱ  ٻ  ٻ ٻڇ

 އެއްބަޔާ ހަތަރުބައިކުޅަ ޤުރުއާނުގެ ސޫރަތުލްކާފިރޫން،"އީ: މާނަ

 ."އެއްވަރެވެ
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 سُوْرَةُ اْْلِخََْلص وَ سُوَْرةُ اْلفَلَقِ َو سُوَْرةُ النَّاس
މާތްކަމާ އިޚްލާޞް ސޫރަތާއި ފަލަޤް ސޫރަތާއި ނާސް ސޫރަތުގެ 

 ބައެއް ޞައްޙަ ރިވާޔަތްތައް  ބެހޭޮގތުން އައިސްފައިވާ

 

1 . 

ڇٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ڇ 

 

 އުދަރްދާއްގެ އަރިހުން އަބު މާނައީ: ނަބިއްޔާ 

ޙަދީޘް   ނަބިއްޔާ  ރިވާކުރެއްވިއެވެ. 

 ކިޔެވުމަށް ރޭގަނޑު އެއްބައި ތިންބައިކުޅަ ޤުރުއާނުގެ". ކުރެއްވިއެވެ

 ބޭކަލުން ޞަޙާބީ ނުކުޅެދުންތެރިވަމުތޯއެވެ؟ ބޭކަލަކު ތިޔަބޭކަލުންކުރެ

 ކިޔަވާނީ އެއްބައި ތިންބައިކުޅަ ޤުރުއާނުގެ އެވެ.ދެންނެވި

 .ކުރެއްވިއެވެ ޙަދީޘް  އެކަލޭގެފާނު ކިހިނަކުންތޯއެވެ؟

 '"ހަމަހަމައެވެ. އެއްބަޔާ ތިންބައިކުޅަ ޤުރުއާނުގެ ސޫރަތް އިޚްލާޞް'
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2 . 

ڇٱ  ٻ  ٻ  ٻڇ 

 

އަރިހުން ރިވާވެގެން ގެ   ބިން މާލިކު މާނައީ: އަނަސް

އަށް  هللا ވަރުން މީހަކު ރަސޫލުވެއެވެ. ހަމަކަށަ

 މިސޫރަތްދެކެ ތިމަންނާ !ރަސޫލާއެވެ ގެ هللا މާތް އޭ" ނެވިއެވެ.ންދެ

 ސޫރަތްދެކެ އިޚްލާޞް :)އެބަހީ ڇٱ  ٻ  ٻ  ٻڇ  ލޯބިވަމެވެ:

 :ކުރެއްވިއެވެ ޙަދީޘް  އެކަލޭގެފާނު (ލޯބިވަމެވެ.

 '"ހުއްޓެވެ. ވައްދާ ސުވަރުގެ ތިބާ ތިވީލޯބި، އެސޫރަތްދެކެ ތިބާ'

 

3 .

 

ڇٱ  ٻ  ٻ  ٻڇ 

 

  

هللا ރަސޫލު ،ލްޖުހަނީ މުޢާޛު ބިން އަނަސް އަ މާނައީ:

އެވެ. އެކަލޭގެފާނު ކުރެއްވިގެ އަރިހުން ރިވާ 

 ފެށިގެން ސޫރަތް އިޚްލާޞް" ޙަދީޘް ކުރެއްވިއެވެ.
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 އޭނާއަށްޓަކައި ތަޢާލާ هللا މީހަކަށް، ކިޔަވައިފި ފަހަރު ދިހަ ނިޔަލަށް

 "ބިނާކޮށްދެވާނެއެވެ. ގަނޑުވަރެއް ސުވަރުގޭގައި

 

4 . 

ٱ  ٻ  ڇ 

ڇٻ  ٻ

 

 

އެކަލޭގެފާނުގެ ބައްޕާފުޅުގެ  ބިން ޚުބައިބު هللاން ޢަބްދުމާނައީ: މުޢާޛް ބި

 އަދި ވިއްސާރަ" އަރިހުން ރިވާކުރެއްވިއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

 އަދި ވީމުއެވެ. ދަތުރަކު ބޭކަލުން ތިމަން ރެއެއްގައި އަނދިރި ކަޅުފޮއި

 ރަސޫލާ ކޮށްދެއްވުމަށްޓަކައި ނަމާދު އިމާމުވެ ނަށްބޭކަލުން ތިމަން

 ނަށްބޭކަލުން ތިމަން .ވިދާޅުވިއެވެ ހޯދީމެވެ. 

 .ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ އެކަލޭގެފާނު ފަހެ ހަމަކުރެވުނެވެ. އަރާ އެކަލޭގެފާނާ

 ނުބުނަމެވެ. އެއްޗެކޭ އެއްވެސް އަޅުގަނޑު ފަހެ 'ވިދާޅުވާށެވެ.'

 އެއްވެސް އަޅުގަނޑު ފަހެ 'ވިދާޅުވާށެވެ.' ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ. ދެންވެސް

 އަޅުގަނޑު ފަހެ '.ވިދާޅުވާށެވެ' .ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ ނުބުނަމެވެ. އެއްޗެކޭ

 .ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ ހެއްޔެވެ؟ ކީކޭ ބުނަންވީ އަޅުގަނޑު .ދެންނެވީމެވެ
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 ڇٱ  ٻ  ٻ  ٻڇ  ތިންފަހަރު ހަވީރުވުމުން އަދި ހެނދުނުވުމުން'

 ވެ.ވާވިދާޅުވާށެކިޔަ ސޫރަތް ނާސް ސޫރަތާއި ފަލަޤް  އާއި

 "'ފުދޭނެއެވެ. އެ ކަމަކަށް ހުރިހާ ތިބާއަށް

 

 

 5 . 

ٱ  ٻ  ٻ  ڇ 

ڇٻ  ٻ  پ  پ  پ 

 

 

ގެ އަރިހުން ރިވާވެގެން ވެއެވެ. މާނައީ: އަބޫ ހުރައިރާ 

 هللاރަސޫލު ތިމަންކަލޭގެފާނު" އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

 އިޚްލާޞް ލްސޫރަތު މީހަކު ،ވަނިކޮށް ވަޑައިގެންބައްދަލުވެ އާ

 هللاރަސޫލު އެހިނދު ފަހެ އިވިވަޑައިގެންނެވިއެވެ. އަޑު ކިޔަވާ

 'ވެއްޖެއެވެ. ވާޖިބު' ކުރެއްވިއެވެ. ޙަދީޘް 

 ޙަދީޘް ކޮންކަމެއްތޯއެވެ؟ ވާޖިބުވީ ދެންނެވީމެވެ. ތިމަންކަލޭގެފާނު

 '"ސުވަރުގެއެވެ.' ކުރެއްވިއެވެ.
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6 . 

ڇٱ  ٻ  ٻ  ٻڇ 

 ڇڇ  ڇ   ڍ  ڍڇ  ڇٿ  ٿ  ٹ  ٹڇ  

ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެން ން ޢާމިރު ޢުޤްބާ ބިމާނައީ: 

 އާ هللاރަސޫލު ". ވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ

 އޭ' ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ތިމަންކަލޭގެފާނަށް ހިނދު ބައްދަލުވީ

 އަދި އިންޖީލުގައި ޒަބޫރުގައާއި ތައުރާތުގައާއި އެވެ. ޢާމިރު ބުން ޢުޤްބާ

 ސޫރަތެއް އެފަދަ (ޤުރުއާނުގައިވެސް އެބަހީ:) ފުރުޤާނުގައިވެސް

 އުނގަންނަވައި ކަލޭގެފާނަށް ސޫރަތްތަކެއް ލެއްވިފައިނުވާއިބާވަ

 ރެއެއް، އެއްވެސް ބައްދަލުވާ ކަލޭގެފާނާ ދެއްވަންވީތޯއެވެ؟ނު

ٻ   ٱ  ٻ ڇ  އެއީ ދޫނުކުރައްވާށެވެ. ނުކިޔަވާ އެރޭގައި އެސޫރަތްތައް

 ڇڇ  ڇ   ڍ  ڍڇ އަދިڇٿ  ٹ  ٹ  ٿڇ ،ڇٻ

 .'"ސޫރަތެވެ (ނާސް އަދި ޤްފަލަ އިޚްލާޞް،)
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އިޚްލާޞް ސޫރަތާއި ފަލަޤް ސޫރަތާއި ނާސް ސޫރަތުގެ މާތްކަމާ 
 ރިވާޔަތްތައް  ޟަޢީފްބެހޭޮގތުން އައިސްފައިވާ ބައެއް 

ڇٱ  ٻ  ٻ  ٻڇ  .1

 

 ކިޔަވައިފިނަމަ އިޚްލާޞް ސޫރަތުލް މަރުބަލީގައި އޭނާގެ މީހަކު": މާނައީ

 ފިއްތާލެވޭ ކަށްވަޅުގައި އަދި ސަލާމަތްވާނެއެވެ. އިމްތިޙާނުން ށްވަޅުގެކަ

 ންގެމަލާއިކަތު އަދި ންވެއެވެ.ލިބިގެ އަމާންކަން ފިއްތާލުމުން

 ޞިރާޠުމަގު ގެންގޮސް އުފުލައިގެން އޭނާ އަތްޕުޅުމަތީގައި

 ".ވައްދަވާނެތެވެ ސުވަރުގެއަށް ވާ،އްހުރުސްކުރަ

 

ڇٱ  ٻ  ٻ  ٻڇ  .2

 

 

 އިޚްލާޞް( ލްސޫރަތު)ڇٱ  ٻ  ٻ  ٻڇ  ވިހިފަހަރު" މާނައީ:

 ސުވަރުގޭގައި އޭނާއަށްޓަކައި ތަޢާލާ هللا މީހަކަށް، ކިޔަވައިފި

 "ބިނާކޮށްދެއްވާނެތެވެ. ގަނޑުވަރެއް



 ެގ ޫސަރތަްތުކެގ މާތަްކން  ކީިރިތ

 

58  

ڇٱ  ٻ  ٻ  ٻڇ  .3

 

 

 އިޚްލާޞް( ލްސޫރަތު)ڇٱ  ٻ  ٻ  ٻڇ  ފަހަރު އިސައްތަދު" މާނައީ:

 "އެވެ.ވެވެފުއްސަވައިދެއް ފާފަ، އަހަރުގެ ދުއިސައްތަ މީހާގެ ކިޔަވައިފި

 

ڇٱ  ٻ  ٻ  ٻڇ  .4

 

 

 މީހާއަށް ކިޔަވައިފި ސޫރަތް އިޚްލާޞް ފަހަރު ދުއިސައްތަ" މާނައީ:

 އެއީ ލިޔުއްވައިދެއްވަވައެވެ. ތަޢާލާ هللا ހެޔޮކަން ފަސްސަތޭކަ އެއްހާސް

 "ނުވާނަމައެވެ. ދަރަންޏެއް މައްޗަށް އޭނާގެ

 

ڇٱ  ٻ  ٻ  ٻڇ  .5

 ڇٱ  ٻ  ٻ  ٻڇ 

 

 ކުރިން ވާހަކަދެއްކުމުގެ މީހަކާ ކުރުމަށްފަހު ނަމާދު ފަތިސް" މާނައީ:

ٱ  ٻ  ٻ  ڇ  އޭނާ މީހާއަށް، ކިޔަވައިފި ސޫރަތް އިޚްލާޞް ސަތޭކަފަހަރު
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 ދުވަހުގެ ރުއަހަ ފަހަރަކަށް ކޮންމެ ކިޔެވި ސޫރަތް( )އިޚްލާޞްڇٻ

 "ފުއްސެވެއެވެ. ފާފަ

 

ڇٱ  ٻ  ٻ  ٻڇ  .6

 

 

 އިޚްލާޞް ގާރަފަހަރުއެ ދަމުން ކައިރިން ތާނުޤަބުރުސް ކުމީހަ" މާނައީ:

 ވާބުޘަ ލިބޭނޭ އެކިޔެވުމުން ގެއޭނާ ވުމަށްފަހުކިޔެ ސޫރަތް

 އެޤަބުރުސްތާނުގައިވާ އޭނާއަށް ނަމަ،ފިކޮށްހިބަ އެމައްޔިތުންތަކަށް

 "ހުއްޓެވެ. ލިބޭ ޘަވާބު އެއްވަރަށް ޢަދަދާ މައްޔިތުންގެ

 

ٿ  ٿ  ٹ  ڇ  ڇٱ  ٻ  ٻ  ٻڇ  .7

ڇڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڇ  ڇٹ  ٹ  

 

 

 އަދި ފަލަޤް ސޫރަތުލް އިޚްލާޞް، ސޫރަތުލް ހުކުރުނަމާދަށްފަހު" މާނައީ:

 ހަމައަށް، ހުކުރާ ނެއްއަ ކިޔަވައިފިމީހަކު ހަތްފަހަރު ނާސް، ސޫރަތުއް

 "ދުރުކުރައްވާނެތެވެ. ނުބައިތަކުން އޭނާ ތަޢާލާ هللا
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ٱ  ٻ  ٻ  ڇ  .8

 ڇٻ

 

 އެތާނގެތެރޭ ދަމުން، ތެރެއިން ޤަބުރުސްތާނު މީހަކު"އީ: މާނަ

 އެކިޔެވުމުން އޭނާއަށް ކިޔަވުމަށްފަހު ސޫރަތް އިޚްލާޞް އެގާރަފަހަރު

 އޭނާއަށް ނަމަ،ހިބަކޮށްދީފި ކަށްއެމައްޔިތުންތަ ޘަވާބު ލިބޭނެ

 ޘަވާބު އެއްވަރަށް ޢަދަދާ މައްޔިތުންގެ އެޤަބުރުސްތާނުގައިވާ

 ."ލިބޭނެތެވެ
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 فِهْرِسْت
 صفحة اتعموضو

 ............................................. 

   

 ާބައެއްވާއައިސްފައިބެހޭގޮތުންމާތްކަމާސޫރަތުގެފާތިޙ

 ........................... ރިވާޔަތްތައްޞައްޙަ
 ާބައެއްވާއައިސްފައިބެހޭގޮތުންމާތްކަމާސޫރަތުގެފާތިޙ

........................... ރިވާޔަތްތައްޟަޢީފް

  

 ާބައެއްވާއައިސްފައިބެހޭގޮތުންމާތްކަމާސޫރަތުގެބަޤަރ

 ........................... ރިވާޔަތްތައްޞައްޙަ
 ާބައެއްއައިސްފައިވާބެހޭގޮތުންމާތްކަމާސޫރަތުގެބަޤަރ

 ........................... ރިވާޔަތްތައްޟަޢީފް

  

 ްވާއައިސްފައިބެހޭގޮތުންމާތްކަމާސޫރަތުގެއާލުޢިމްރާނ

 ............................ ރިވާޔަތެއްޞައްޙަ
 ްއައިސްފައިވާބެހޭގޮތުންމާތްކަމާސޫރަތުގެއާލުޢިމްރާނ

 ..................... ރިވާޔަތްތައްޟަޢީފްބައެއް
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 ުޞައްޙަވާއައިސްފައިބެހޭގޮތުންމާތްކަމާސޫރަތުގެހޫދ
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 ާވާއައިސްފައިބެހޭގޮތުންމާތްކަމާސޫރަތުގެއިސްރ

 ...................... އްރިވާޔަތްތަޞައްޙަބައެއް

  

 ުބައެއްއައިސްފައިވާބެހޭގޮތުންމާތްކަމާސޫރަތުގެކަހްފ

 ........................... ރިވާޔަތްތައްޞައްޙަ
 ުބައެއްއައިސްފައިވާބެހޭގޮތުންމާތްކަމާސޫރަތުގެކަހްފ

 ........................... ރިވާޔަތްތައްޟަޢީފް

  

 ުއައިސްފައިވާބެހޭގޮތުންމާތްކަމާސޫރަތުގެ ޣާފިރ

 ............................. ރިވާޔަތެއްޟަޢީފް
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 ުއައިސްފައިވާބެހޭގޮތުންމާތްކަމާސޫރަތުގެފަތްޙ
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 ުއައިސްފައިވާބެހޭގޮތުންމާތްކަމާސޫރަތުގެޙަޝްރ

 ...................... ރިވާޔަތްތައްޟަޢީފްބައެއް
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 ........................................ ރިވާޔަތްތައް

  

 ުމާތްކަމާސޫރަތުގެފީލް  އަދިސޫރަތް ޝަރްޙ
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 ...................... ރިވާޔަތްތައްޟަޢީފްބައެއް
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